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ཚ་སྒྲུ   བ།
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དཔལ་རྒ ་ྭལོ་དང་བདེ་མགོན་ལྷ ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཚ་སྒྲུ   བ་ཟབ་མོ་རྒྱུ   ན་གྱ ི་ཉམས་ལེན་བཞུ གས་སོ།
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༄༅། །སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོག་རྣ མས་ལ། སོགས་ཀྱ ིས་སྐྱ  བས་སེམས་
སྔ ོན་དུ ་སོང་ནས། རང་ཐ་མལ་པའི་སྤྱ  ི་བོར་མདའ་གང་ཙམ་གྱ ིས་ནམ་མཁར་པདྨ ་དང་ཟླ ་བའི་སྟ ེང་དུ ། རང་རྩ ་བའི་བླ ་མ་དང་དབྱ ེར་མེད་པའི་དཔལ་ཆེན་རྒ ྭ་ལོ་ཙཱ ་དེ་ཉིད། རྣ མ་པ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ  ་མདོག་མཐིང་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་རྡ ོ་རྗ ེ་དང་དྲ ིལ་བུ ་ཐུ གས་ཀར་བསྣ ོལ་ནས་ཡུ མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མཁའ་འགྲ ོ་མ་དཀར་དམར་མདངས་དང་ལྡ ན་པ་གྲ ི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུ  ད་པ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱ  ན་ཅིང་རྡ ོ་རྗ ེ་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་གི་བཞུ གས། དེའི་ཐུ གས་ཀར་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུ  ྃ་གི་མཐར་སྔ གས་ཕྲ ེང་གཡས་སུ ་འཁོར་བ་ལ་འོད་ཟེར་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་འཕྲ ོས་པས། རྒྱ  ་བོད་ཀྱ ི་རིག་འཛིན་གྲུ  བ་ཐོབ་རྣ མས་དང༌། ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ལྷ ་ཚགས། ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་དང༌། དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་
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མོ་ལ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་ཐམས་ཅད་ཁ་བ་བུ ་ཡུ ག་ལྟ ར་བྱ ོན་ནས། བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ལ་ཐིམ་པར་བསྒ ོམ་ཞིང་ངག་ཏུ ། ཆོས་སྐུ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བླ ་མ་དཔལ་ཆེན་རྒ ་ྭལོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས་ས།ོ །གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ་ོརྗ ེ་ལ་གསོལ༴ བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དྲ ིན་ཐོབ་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུ མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། ཆོས་སྐྱ  ོང་བྱ ་རོག་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དབང་བཞི་བསྐུ  ར་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། །རྒྱུ   ད་བཞི་སྨ ིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ནད་མེད་བདེ་བའི་བྱ ིན་ཕོབ་ཅིག །འཆི་མེད་ཚ་ཡི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །ཁྱ ེད་དང་སྐུ  ་ཚ་མཉམ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དོན་གཉིས་
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འགྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྦྱ  ོར་མཚམས་ནས་བྱ ང་སེམས་དཀར་དམར་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་ན་ར་ར་བབ་པས་རང་གི་ཚངས་བུ ག་ནས་ཞུ གས། ལུ ས་གང་ནད་གདོན་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཚ་ཡི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འོག་སྐ ོ་དང་རྐ ང་མཐིལ་ནས་ནག་ནུ ར་གྱ ིས་ཕྱ ིར་ཐོན། དབང་དང་བྱ ིན་བརླ བ་དངོས་གྲུ  བ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསྒ ོམ་ཞིང༌། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་གུ ་རུ ་ཤྲཱ  ི་ཀུ ་མ་ར་བཛྲ ་ས་ཏྭ ་དྷ རྨ ་ཀཱ ་ཡ་ཨ་ཡུ ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་ཕ་ལ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ས་རྗ ེས། བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཡབ་ཡུ མ་སྐ ད་ཅིག་གིས་གནས་འགྱུ  ར་ཏེ། བདེ་མཆོག་ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཡབ་ཡུ མ་དུ ་གྱུ  ར་པའི་ཕྱ ོགས་བཞིར། བདེ་མཆོག་དཀར་པོ། སེར་པོ། དམར་པོ། ལྗ ང་ཁུ ་སྟ ེ་རིགས་བཞི་སོ་སོའ་ིཐུ གས་ཀར་ཧཱུ  ྃ་གི་མཐར་སྔ གས་ཕྲ ེང་གཡོན་དུ ་འཁོར་བ་ལས་བདུ ད་རྩ ི་བབ་ཏེ། རང་གི་སྤྱ  ི་བོར་ཐོད་པ་ཕྱ ི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ལྟ ེ་བར་ཨཱ ཿདཀར་
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པོ་འོད་ཟེར་སྣ ་ལྔ ་འཕྲ ོ་བ་དེ་ལས་བདུ ད་རྩ ི་བབ་པས་འཆི་མེད་བདུ ད་རྩ ིའི་ཐོད་པ་གང༌། ཕྱུ  ར་ཞིང་ལུ ད་པ་རང་གི་ཚངས་བུ ག་ནས་ཞུ གས་ལུ ས་ཐམས་ཅད་གང་
བར་བསྒ ོམ་ཞིང༌། ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཧ་ཧ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་ཨ་ཡུ ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ས་རྗ ེས། མཐར་ཐོད་པ་བདུ ད་རྩ ི་དང་བཅས་པ་རང་ལ་ཐིམ། འཁོར་བཞི་གཤོ་བོ་ལ་ཐིམ། གཙ་བོ་སྐ ད་ཅིག་ལ་གནས་འགྱུ  ར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་སྐུ  ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཁྲ ོ་ཞིང་འཛུ མ་པ་ཕྱ ག་བཞི་གཡོན་ཐོད་པ་བདུ ད་རྩ ིའི་གང་བ་དང༌། གཡས་རྡ ་ོརྗ ེ་རྩ ེ་ལྔ ་བརྟ ེན་ཏེ་འཛིན་པ། གཡས་འགོ་མས་རལ་གྲ ི །གཡོན་འགོ་མས་ཁཊྭཱ  ྃ་རྒྱ  ན་ཆ་ལུ གས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པའི་ཐུ གས་ཀར་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུ  ྃ་དཀར་པོ། དེའི་མཐར་སྔ གས་ཕྲ ེང་གཡས་སུ ་འཁོར་བ་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པས། འཁོར་འདས་ཀྱ ི་ཚ ་བསོད་དཔལ་འབྱ ོར་ཐམས་ཅད་བསྡུ  ས་ནས་སྐུ  ་དང་ཕྱ ག་གི་ཐོད་
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པར་ཐིམ་པས། མགོན་པོ་ཐུ གས་དགྱ ེས་ནས་བདུ ད་རྩ ི་ཚངས་བུ ག་ཏུ ་བླུ  ག་པས་ལུ ས་གང་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཚ་ཡི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བ་སྤུ  འི་བུ ་ག་ནས་ནག་ཉིལ་གྱ ིས་ཕྱ ིར་ཐོན། ལུ ས་ཚ་ཡི་བདུ ད་རྩ ིའི་གང་བར་བསྒ ོམ་ཞིང༌། ངག་ཏུ ། ཨ ་བཛྲ ་ཀ་ཝུ ་ཝ་ཝ་པ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ་ཨཱ ་ཡུ ་ཥེ་པུ ཥྚ  ་ཀུ ་རུ ་ཨ ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ས་ཏེ། མགོན་པོ་འོད་དུ ་ཞུ ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་ཐ་མལ་གྱ ི་ལུ ས་པོ་འདི་གནས་འགྱུ  ར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་ཞལ་གཅིག་སྤྱ  ན་གསུ མ་ཞི་ཞིང་འཛུ མ་པ། ཕྱ ག་གཡས་ཚ་བུ མ་དང་གཡོན་བདུ ད་རྩ ིའི་གང་བའི་ཐོད་པ་ཐུ གས་ཀར་བསྣ མས་པ། གཡས་འོག་མས་ཁཊྭཱ  ྃ་དང༌། གཡོན་འོག་མས་བདུ ད་རྩ ི་འཁྱ ིལ་པའི་ཞགས་པ་འཛིན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་རུ ས་རྒྱ  ན་ཅན། པད་ཟླ འི་གདན་ལ་ཕྱ ེད་སྐྱ  ིལ་གྱ ིས་བཞུ གས་པའི་ཐུ གས་ཀར་ཟླ ་བའི་སྟ ེང་ཧྃ་དཀར་པོའ་ིམཐར་སྔ གས་ཕྲ ེང་གཡས་སུ ་འཁོར་བ་
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ལས། འཆི་མེད་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་བབ། ལུ ས་གང་བས་འཆི་བ་མེད་པའི་ཚ་དང༌། རྡ ོ་རྗ ེ་ལྟ ་བུ འི་སྲ ོག་ཐོབ་པར་བསྒ ོམ་ཞིང༌། ཨ ་ཨ་མ་ར་ཎ་ཛྷ  ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཡང་སྔ གས་འདྲ ་མིན་གཅིག་ལ། ཨ ་ཨ་མ་ར་ཎ་འཛམ་སྭཱ  ་ཧཱ ། སྔ གས་དེ་གཉིས་ལ་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ས། རང་ཉིད་མགོན་པོ་སྐ ད་ཅིག་ལ་གནས་འགྱུ  ར་ཏེ། དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་སྐུ  ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་སྤྱ  ན་གསུ མ་ཞི་ཞིང་བཞད་པ། ཕྱ ག་བཞིའི་གཡས་པ་བདུ ད་རྩ ིའི་གང་བའི་ཐོད་པ་དང་རལ་གྲ ི་གཡོན་ཏྲ ི་ཤུ ་ལ་དང་ཤཀྟ ི་འཛིན་པ། ཞལ་དུ ་མི་རོ་མེད་པ་གཞན་རྒྱ  ན་ཆ་ལུ གས་དང་ལྡ ན་ཞིང༌། བོང་བུ ་དཀར་པོའ་ིསྟ ེང་ཕྱ ེད་སྐྱ  ིལ་དུ ་བཞུ གས་པ། དེའི་ཐུ གས་ཀར་འོད་ཀྱ ི་གོང་བུ འི་དབུ ས་སུ ་ཧཱུ  ྃ་གི་མཐར་སྔ གས་ཕྲ ེང་གཡོན་དུ ་འཁོར་བ། ཧཱུ  ྃ་གི་ཟླ ་ཚས་ཟླ ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པས། ཕྱ ོགས་བཅུ འི་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་སེམས། མ་མོ་མཁའ་འགྲ ོ་ལྷ ་
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སྲ ིན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་ཚ་དང་བསོད་ནམས་དབང་དང་དངོས་གྲུ  བ་ཐམས་ཅད་འུ བ་ཀྱ ི་བསྡུ  ས་ནས་རང་ལྷ ་མོའ་ིཐུ གས་ཀར་ཐིམ་པས་རྐྱ  ལ་གྲ ོད་འོ་མས་གང་བ་ལྟ ར་སྟ ེམ་སྟ ེམ་གང་བས་ཚ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་ཐོབ་པར་བསྒ ོམ། རང་གི་ཞལ་ནས་བདུ ད་རྩ ིའི་ཁ་ཕྲུ  ་ཉེ་དུ ་དང༌། གྲྭ  ་སླ ོབ་ཡོན་བདག་གལ་ཆེ་བ་རྣ མས་ལ་བཏབ་པས་ནད་གདོན་བར་ཆད་དག་ནས་ཚ་བསོད་དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་འཕེལ་བར་བསྒ ོམ། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཤྲཱ  ི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། མ་མ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཨ་ཡུ ་ཚ་བྷྲཱུ    ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ས་པ་ནི་བསྐྱ  ེད་པའོ། དེ་ནས་འདི་ལྟ ར་སྒ ོམ་
མཁན་གྱ ི་སེམས་ལ་སེམས་གྱ ིས་བལྟ ས་པས་གཟུ གས་ཁ་དོག་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ་ནི་
འཕགས་བཞི་བསྐྱ  ེད་བྱ ེད་ཡུ མ་ཆེན་མོ་སྟ ེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་ལྷ ་མོ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་སྣ ་ཚགས་
ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ནི་མ་རིག་ན་མ་མགོན་གྱ ི་འཁོར་གྱ ི་དྲ ེགས་པ་རྣ མས་སོ། །རང་གིས་རང་རིག་ན་
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ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་སྟ ེ། འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྐྱ  ོབ་པའི་མགོན་པོ་ཆེན་པོའ་ིཡེ་ནས་རང་དང་ལྷ ན་
ཅིག་སྐྱ  ེས་པས་ལྷ ན་སྐྱ  ེས། རང་བཞིན་གསལ་བ་ནི་ཡབ་ངོ་བོ་སྟ ོང་པ་ནི་ཡུ མ། དེ་གཉིས་འབྲ ལ་བ་
མེད་པ་ཞལ་སྦྱ  ོར། བླ ་མ་གྲུ  བ་ཐོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཐུ གས་ཀྱ ི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་པས། བླ ་མ་དང་
རང་སེམས་དབྱ ེར་མེད། དེ་ལྟ ར་ཤེས་ན་སེམས་ཁོ་རང་ཅི་ལྟ ར་འདུ ག་པ་ལྟ ར་བཅོས་སླ ད་མི་བྱ ེད་པར་
རང་བབ་སུ ་ཀླ ོད་ལ་མ་ཡེངས་ཙམ་གྱ ི་དྲ ན་རྫ ི་བསྟ ན་པ་ནི་ཉམས་ལེན་ནོ། །འདི་ལྟ ར་སྒ ོམ་བཟླ ས་བྱ ས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །ཚ་འདིར་ཚ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟ ོག་འཕེལ། ཕྱ ི་མ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ ་བརྫུ  ས་སྐྱ  ེས་ནས། །ས་བཅུ ་ཐོབ་ནས་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ཞིང་རྣ མས་སུ ། །སྤྲུ   ལ་པས་འགྲ ོ་བ་མ་ལུ ས་འདྲ ེན་པར་ཤོག །དེ་དག་བཟླ ས་ཤིང་དམིགས་པ་
ཁོ་ནས་ཆོག་ཏེ། རྒ ྭ་ལོ་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཚ་སྒྲུ   བ་དེ་ནི་ཨུ ་རྒྱ  ན་ཀྱ ིས་མཛད་པའི་བླ ་མ་སྤྱ  ི་སྒྲུ   བ་ལས་བསྡུ  ས། བདེ་མཆོག་གི་ཚ་སྒྲུ   བ་དེ་ནི་རྩ ་རྒྱུ   ད་ལེའུ ་ལྔ ་པ་ནས་གསུ ངས་པའི་དོན། མགོན་པོ་སྤྱ  ི་བོར་
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བསྒ ོམ་པ་དེ་ནི་ཙཱ ་མི་ལོ་ཙཱ འི་རྒྱ  ་གཞུ ང་གིས་དོན། མགོན་པོའ་ིབདག་བསྐྱ  ེད་དེ་ནི་མགོན་པོ་མངོན་
འབྱུ  ང་གི་རྒྱུ   ད་ནས་གསུ ངས་པའི་དོན། ལྷ ་མོའ་ིབདག་བསྐྱ  ེད་དེ་ནི་ལྷ ་མོའ་ིསྒྲུ   བ་སྐ ོར་ནས་འབྱུ  ང་བའི་
མན་ངག་ཏེ། གོ་བདེ་ལ་གབ་སྤྲ  ད་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དོན་ལ་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཡིན་པས། བདེ་
མགོན་ལྷ ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ི་དབང་ཐོབ་ནའང་ལེགས། མ་ཐོབ་ཀྱ ང་འདོན་རུ ང༌། ཚངས་གསར་པའི་གདོང་
རིགས་དང༌། གྲྭ  ་རིགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཞན་གང་བས་ཀྱ ང་འདི་ཉིད་ཉམས་ལེན་བྱ ས་ན་བྱ ིན་རླ བས་ཆེ། 
ས་ཕྱ ོགས་དེ་དཔལ་རྒ ྭ་ལོའ་ིབྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། གདུ ང་རིགས་དེ་ནི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱ ིར་རོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚངས་གསར་གྱ ི་དཔོན་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཚན་ཅན་དེ་དད་འདུ ན་ཆེ་ཞིང་མཇལ་འདོད་
གསུ ངས་རྡ ་ཡང༌། ང་ནི་ཚ་མཚམས་ལ་སུ ་དང་ངག་ཙམ་ཡང་མི་འགྲ ོལ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པས་
མཇལ་བའི་དོད་པོ་མཛད། བསྟ ན་སྐྱ  ོང་ཁུ ་དབོན་གཉིས་ལ་ངེས་གཏད་པ་ཡིན་པས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཉམས་སུ ་
ལེན་པའི་མོས་པ་མཛད་ལ་ཡུ ད་ཙམ་སྤྱ  ི་བོར་ཟུ ང༌། དེས་ལུ ང་གི་གོ་ཆོད་པ་ཡིན། དེ་ལ་མཁའ་འགྲ ོ་
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གཏད་རྒྱ  ་རྒྱུ   ད་པ་ཞེས་བྱ ། དེ་ནས་ཟླ ་གཅིག་ཙམ་རེ་མ་ཆགས་པར་ཉམས་སུ ་ལོངས། དེ་ནས་དཔོན་
དང་བླ ་མ་གྲྭ  ་རིགས་རྣ མས་ལ་ལུ ང་མཛད་ཀྱ ང་ཆོག །ཁྱ ེད་ཁུ ་དབོན་གཉིས་ཀྱ ི་ཐུ ན་རེར་མ་ཆགས་པར་
ཉམས་ལེན་མཛད། སྔ གས་གྲ ངས་ངེས་པ་མེད། དམིགས་པ་ཟིན་ཙམ་རེས་ཆོག །ཞེས་པ་རཱ ་ག་ཨ་སྱ ེའི་
མཚམས་ཁུ ང་སུ ་སྨྲ  ས་པའོ། །ཚངས་གསར་བླ ་བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན་མདུ ན་ནས་ལུ ང་ཐོབ། ། ༧ བླ ་
མ་དཔལ་འབྱ ོར་ནས་ཡུ ལ་ཡ་མཚན་དག་པའི་མཚ་གླ ིང་དུ ་པར་བསྐྲུ   ན་བྱ ས་པའི་དགེ་བས་བླ ་མ་ཡི་
དམ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིབྱ ིན་བརླ བ་འབྱུ  ང་བར་ཤོག །། །།
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